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ΘΕΜΑ: Α. Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
(μυκητοκτόνο) FOLPET ADAMA MAKHTESHIM 80 WG (folpet 80% β/β)
Β. Ανάκληση της υπ’ αρ. 6613 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο)
FOLPET ADAMA MAKHTESHIM 80 WG.
AΠΟΦΑ ΣΗ
Ο ΥΠ ΟΥΡΓΟ Σ
ΑΓΡΟ ΤΙΚ ΗΣ ΑΝΑ ΠΤΥ ΞΗ Σ & ΤΡ ΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και
ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά,
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των
μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την
τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθμ. 1907/2006.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης
Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα
και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 540/2011 της επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με
την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχει
συμπεριληφθεί και η δραστική ουσία folpet.
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7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 2018/917 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιουνίου 2018 όσον
αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης ορισμένων δραστικών ουσιών μεταξύ των οποίων
και η δραστική ουσία folpet.
8. Την με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ.
Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγιορίδου με θέμα
“Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού”, “με εντολή Υφυπουργού” ή
“με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού”, κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσης,
Προϊσταμένους Δ/νσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων” (Β΄ 988), όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β’
1241) και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β΄ 2701) ΚΥΑ.
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 70627/04-05-1995 Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, με την
οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 6613 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος, FOLPET ADAMA MAKHTESHIM 80 WG.
10. Τις με αριθμ. πρωτ. 132829/30-09-2009 και 8065/106227/30-07-2018 αιτήσεις της εταιρείας
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ.
11. Την από τον Ιούλιο 2012 Έκθεση Αξιολόγησης της ΑΑΑ της Ιταλίας και την υπ’ αρ.
8601/03/12/1994 έγκριση του σκευάσματος FOLPAN 80 WDG στην Ιταλία, όπως αυτή έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α

Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80.5, του Κανονισμού
1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν FOLPET ADAMA MAKHTESHIM 80 WG της εταιρείας
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1

Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

60878
05.07.2019
31.07.2021

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν
1.2.α Εμπορικό όνομα
FOLPET ADAMA MAKHTESHIM 80 WG
1.2.β Μορφή:
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

1.2 Δραστική ουσία
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Folpet

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 95 % (β/β) min
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία
Χημική ομάδα

Φθαλιμίδια

Παρασκευαστής

ADAMA Makhteshim Ltd
Northern Industrial Zone Hebron Road
P.O. Box 60 Beer-Sheva, 84100, Israel
European address
ADAMA Deutschland GmbH
Edmund Rumpler Str. 6, 51149 Köln, Germany
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Dr. Wolfgang Busch
Τηλ. +49 2203 5039-501
E-mail: Wolfgang.Busch@de.adama.com
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Τεχνικές
προδιαγραφές
δραστικής ουσίας:

ADAMA Makhteshim Ltd
Northern Industrial Zone Hebron Road
P.O. Box 60 Beer-Sheva, 84100, Ισραήλ

της

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα
α) Κάτοχος της άδειας:

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας folpet όπως
αυτές έχουν κατατεθεί με την υπ’ αρ. 8065/106227/30-072018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της
ΣΕΑ.

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι
Τηλ.: 211 120 5570
Fax: 211 120 5572
E-mail: technical@alfagro.gr
Ο κάτοχος της άδειας

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση Ο κάτοχος της άδειας
στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα
στη χώρα)
δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

ε)

ADAMA Makhteshim Ltd
Northern Industrial Zone Hebron Road
P.O. Box 60 Beer-Sheva, 84100, Ισραήλ

Εργοστάσια παρασκευής του ADAMA Makhteshim Ltd
σκευάσματος:
Northern Industrial Zone Hebron Road
P.O. Box 60 Beer-Sheva, 84100, Ισραήλ

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του 1. ADAMA Makhteshim Ltd
σκευάσματος:
Northern Industrial Zone Hebron Road
P.O. Box 60 Beer-Sheva, 84100, Israel
2. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Διεύθυνση εργοστασίου:
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας
Ταχ. Δ/νση:
32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας
Τηλ.: 2262 – 30821-3
FAX: 2262 – 30820
E-mail: nikos.kosmidis@alfagro.gr
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ζ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

2

Συσκευασίες:

Α/Α

1

2
3

3

Δραστική ουσία: folpet 80 % β/o
Βοηθητικές ουσίες: 14,89 % β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως αυτή
έχει κατατεθεί με την υπ’ αρ. 8065/106227/30-07-2018
αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική
πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

Είδος

Κουτιά με
εσωτερική
σακούλα
Σακίδια
Σάκοι

Οδηγίες χρήσης:

Μέγεθος

Υλικό

100 γραμ. έως 5 κιλών

Σακούλα 3 στρώσεων (PET/Al/PE)
κουτί χάρτινο

100 γραμ. έως 5 κιλών
10 έως 20 κιλών

Σακούλα 3 στρώσεων (PET/Al/PE)
Xάρτινος σάκος 4 στρώσεων με
εσωτερική επίστρωση (LD-PE)

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
Τρόπος εφαρμογής:
Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.
Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο
αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και
της συσκευασίας:
Τα κενά συσκευασίας μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως
με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε
σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Καθαρισμός ψεκαστικού μηχανήματος:
Ξεπλύνετε το ψεκαστικό και τα μέρη του με καθαρό νερό τρεις (3) φορές.
Χρησιμοποιήστε όγκο νερού περίπου 1/10 του όγκου του ψεκαστικού.

4

Κατηγορία και
τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο επαφής, προληπτικής κυρίως δράσης.
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5

Φάσμα δράσης

Πεδίο
Εφαρμογής

ΑΜΠΕΛΙ
(VITVI)
(επιτραπέζια
και
οινοποιήσιμα
σταφύλια)

Στόχοι

Φώμοψη
(Phomopsis vitícola ,
PHOPVI)

Δόσεις σκευάσματος
Τρόπος και χρόνος
εφαρμογής
γρ/
γρ/
Όγκος
στρ
100 λ
ψεκ.
ψεκαστικ
υγρού
υγρού
λίτρα
/στρ
200
200
100 Κατά την έκπτυξη των
πρώτων φύλλων

Περονόσπορος
(Plasmopara vitícola,
PLASVI)

4 (επιτραπέζια)
/ 7-10

Τεφρά σήψη* (Botrytis 125-150 125 – 150
cinerea, BOTRCI)

Προληπτικές εφαρμογές
εφόσον οι συνθήκες είναι
ευνοϊκές, για την ανάπτυξη
των ασθενειών.

Ωίδιο*
(Erysiphe n ecator,
UNCINE)
Τομάτα
(Υ+Θ)
(LYPES)

Περονόσπορος
(Phytophthora
infestans PHYTIN)

Μεγ. αρ .
εφ/γών ανά
καλ/κή περ. /
Μεσοδιάστημα
εφαρμογών σε
ημέρες
10
(οινοποιήσιμα)
/ 7-10

150

150

100

Προληπτικές εφαρμογές
εφόσον οι συνθήκες είναι
ευνοϊκές, για την ανάπτυξη
των ασθενειών.

3 (Θ)/ 7-10
4 (Υ)/7-10

50 -100

150

Oι επεμβάσεις αρχίζουν με
τα πρώτα συμπτώματα

5/ 7-10

400

100

Oι επεμβάσεις αρχίζουν με
τα πρώτα συμπτώματα

5

Αλτερναρίαση
(Alternaria solani
ALTESO)
Τεφρά σήψη (Botrytis
cinerea BOTRCI)

Γαρυφαλλιά
(DINCA)

Αλτερναρίωση
125 -150
(Alternaria sp., AL TESP)

Λεύκα
(POPSS)

Κηλίδωση
(Marssonina brunnea,
MARSSP)

400

Παρατηρήσεις:
Το προϊόν έχει δευτερεύουσα δράση κατά των ασθενειών με (*).
Για τον περιορισμό της Τεφράς σήψης στο αμπέλι συνιστάται ο ψεκασμός πριν το κλείσιμο των σταφυλιών.

6

Ειδικές συνθήκες γεωργικές,
φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό
τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση Ανθεκτικότητας:
Το FOLPET χαρακτηρίζεται από πολλαπλή δράση και
συνεπώς, μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης φαινομένων
ανθεκτικότητας. Είναι χρήσιμο σε προγραμματα εναλλαγής
για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας στα εξειδικευμένης
δράσης μυκητοκτόνα

7.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας
μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της Δεν απαιτείται
προστατευόμενης καλλιέργειας
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- σποράς ή φύτευσης των Δεν απαιτείται
καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή Μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των
των ζώων στην καλλιέργεια στην φύλλων.
οποία
έχει
εφαρμοστεί
το
σκεύασμα.

8

Στοιχεία φυτοτοξικότητας,
ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε
άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα
προϊόντα τους.

9

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες
δόσεις καλλιέργειες και χρόνο εφαρμογής.

GHS07
GHS08
GHS09
ΠΡΟΣΟΧΗ

10

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

11

Δηλώσεις
προφύλαξης

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
H411 Tοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

P102+405: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / συγκεντρώσεις
σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα
ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
«Φοράτε γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο και
ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά τη διάρκεια της ανάμιξης/φόρτωσης
και της εφαρμογής.»
«Φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας σε περίπτωση επανεισόδου
στις ψεκασμένες καλλιέργειες.»
P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένους τόπους
απομάκρυνσης χημικών αποβλήτων/συσκευασιών.
SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην
πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα
Spe3
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήνετε μία
αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:
 5 μέτρων στην τομάτα
 14 μέτρων στο αμπέλι ή 5μ σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής
διασποράς για μείωση κατά 30% της διασποράς του ψεκαστικού
νέφους.
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EUH401: «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».
12

Πρώτες βοήθειες Αντίδοτο

P308 + P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Ή ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:
Συμβουλευθείτε/Επισκευθείτε γιατρό.
P302+ P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό
και σαπούνι.
P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:
Συμβουλευτείτε γιατρό.
P362+P364 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα
ξαναχρησιμοποιήσετε
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε
προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής,
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευτείτε
γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό
το δοχείο ή την ετικέτα Μη προκαλέστε εμετό.
Αντίδοτο: δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777
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Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη
συγκομιδή ή πριν τη διάθεση
στην αγορά όταν πρόκειται
για μετασυλλεκτικές χρήσεις

14

Συνθήκες
αποθήκευσης,
χρονική
σταθερότητα του
σκευάσματος

Φυτικά προϊόντα

Ημέρες

Αμπέλι (οινοποιήσιμο)
Αμπέλι (επιτραπέζιο)
Τομάτα

28
56
10

Γαρυφαλλιά, Λεύκα

Δεν εφαρμόζεται

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος ξηρό,
δροσερό και σκοτεινό. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο
(2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης
Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της
έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά
στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.
16

Κατάλογος προστατευομένων μελετών
Στο Παράρτημα ΙΙΙ καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση
καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών,
παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.
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B

Ανακαλούμε τη με αριθμό 6613 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(μυκητοκτόνο) FOLPET ADAMA MAKHTESHIM 80 WG η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθμ.
πρωτ. 70627/04-05-1995 Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.
Συγκεκριμένα :
1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων
από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας για έξι (6) επιπλέον μήνες
(έως τις 5-01-2020).
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης για
δεκαεπτά (17) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις 5 -12-2020).
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για
ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω (έως τις 5 -12-2021).
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την 5-12 -2021 (Παρ. Β.3.), θα
πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με
ευθύνη και δαπάνες αυτού.

Γ

Γενικές υποχρεώσεις
1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να
ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το
περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν
απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ
παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους
του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα
για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την
παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον είναι σύμφωνη με τους
όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν
με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας ή ο υπεύθυνος για την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά
οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει
και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η
παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30)
ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ
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